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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม   อ าเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันท่ี   31   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2565 
 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1. จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.4  
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

2,355.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

น.ส.ศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ  ราคา  
2,355.- บาท 

น.ส.ศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ  ราคา  
2,355.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-464/65                                                  
ลงวนัท่ี 3 พ.ค.2565 

 
2 
 

จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.7  
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

5,490.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางนกแกว้ ศรีสังข์
ราคา  5,490.- บาท 

นางนกแกว้ ศรีสังข์
ราคา  5,490.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-465/65                                                   
ลงวนัท่ี 3 พ.ค.2565 

3 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.6  
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

5,160.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 5,160.- บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 5,160.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-467/65                                                   
ลงวนัท่ี 3 พ.ค.2565 

4 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.9  
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

3,960.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี ราคา  3,960.-บาท 

นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี ราคา  3,960.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-468/65   
ลงวนัท่ี 3 พ.ค.2565 

5 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.8  
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 

3,015.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 3,015.- บาท 

นายเสง่ียม  อบรมชอบ  
ราคา 3,015.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-469/65   
ลงวนัท่ี 3 พ.ค.2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

6 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.5  
เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 

4,530.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา  4,530.- บาท 

นางปภาดา  พวงพิกุล  
ราคา  4,530.- บาท00 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-470/65   
ลงวนัท่ี 3 พ.ค.2565 

7 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 

8,100.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวิโรจน์  การีโรจน์  
ราคา  8,100.-บาท 

นายวิโรจน์  การีโรจน์  
ราคา  8,100.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี  งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CN TR-471/65   
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.2565 

8 ซ้ือวสัดุการเกษตร 9 รายการ  4,450.- - เฉพาะเจาะจง สุไลวสัดุ                         
ราคา  4,450.-บาท 

สุไลวสัดุ                         
ราคา  4,450.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-472/65   
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.ข

2565 
9 จา้งท าอาหารโครงการโรคพษิ

สุนขับา้ 
 

975.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี   
ราคา  975.-บาท 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี   
ราคา  975.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-473/65   
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.2565 

10 ซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง 
 

45,783.- - เฉพาะเจาะจง บ.กฤตย ์จ ากดั              
ราคา  45,783.-บาท 

บ.กฤตย ์จ ากดั              
ราคา  45,783.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-474/65   
ลงวนัท่ี 2 พ.ค.2565 

11 ซ้ือวสัดุส านกังาน 2 รายการ 
ส านกัปลดั 

720.- - เฉพาะเจาะจง ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี  ราคา  720.-บาท 

ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี  ราคา  720.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-475/65   
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

12 ซ้ือกระดาษ A4  8 ลงั  
ส านกัปลดั 
 

5,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี  ราคา  5,000.-
บาท 

ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี  ราคา  5,000.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-476/65   
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.2565 

13 ซ้ือวสัดุส านกังาน  กระดาษ A4  
3 ลงั งานพฒันาชุมชน 
 

1,875.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี  ราคา  1,875.-
บาท 

ร้านวรรวิมลสเตชัน่
เนอร์ร่ี  ราคา  1,875.-
บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัซ้ือ ใน
ระยะ 2 ปี งบประ มาณ 
ท่ีผา่นมา 

CNTR-477/65   
ลงวนัท่ี 5 พ.ค.2565 

14 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 
 

6,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายณัฐพงษ ์ ปูเต๊ะ    
ราคา  6,600.-บาท 

นายณัฐพงษ ์ ปูเต๊ะ    
ราคา  6,600.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-478/65   
ลงวนัท่ี 10 พ.ค.

2565 
15 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 7 

รายการ 
945.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านสุไล วสัดุ                 
ราคา  945.-บาท 

ร้านสุไล วสัดุ                 
ราคา  945.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-479/65   
ลงวนัท่ี 10 พ.ค.

2565 
16 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ รุ่น EPSON 

LQ-590ll จ านวน 4 กล่อง 
2,546.60.- - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา  2,546.60.-
บาท 

หจก.สไมลไ์อที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา  2,546.60.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาดและ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-480/65   
ลงวนัท่ี 10 พ.ค.

2565 

17 จา้งเหมาตดัตน้ตาล จ านวน 2 ตน้ 2,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี  
ราคา 2,000.- บาท 

น.ส.ภทัรานิษฐ์  ภู่ทวี  
ราคา 2,000.- บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-481/65   
ลงวนัท่ี 10 พ.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

18 จา้งเหมาปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนน ลงหินคลุกพร้อมเกล่ีย 
จ านวน 999 ลบ.ม 

498,100.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก.แมว 9 ชีวิต 1999
การโยธา  ราคา  
498,100.-บาท 

หจก.แมว 9 ชีวิต 1999
การโยธา  ราคา  
498,100.-บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-482/65   
ลงวนัท่ี 11 พ.ค.

2565 

19 จา้งเหมาตีเส้นจราจร จ านวน 4 
จุด 
 

62,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 
 

ทีพีเค 88 เอน็เตอร์
ไพรส์  ราคา  62,000.-
บาท 

ทีพีเค 88 เอน็เตอร์
ไพรส์  ราคา  62,000.-
บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-483/65   
ลงวนัท่ี 11 พ.ค.

2565 

20 จา้งเหมาซ่อมแซมท่อระบายน ้า 
ม.11 
 

2,760.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายคณิตศร  สังขรัตน์
ราคา  2,760.-บาท 

นายคณิตศร  สังขรัตน์
ราคา  2,760.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-484/65   
ลงวนัท่ี 12 พ.ค.

2565 

21 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน รวมติดตั้งแบบแขวน 
จ านวน 12 เคร่ือง 

457,600.- - เฉพาะเจาะจง 
 

ศกัด์ิสิทธ์ิ  เอน็จิเนียร่ิง
ราคา  457,600.-บาท 

ศกัด์ิสิทธ์ิ  เอน็จิเนียร่ิง
ราคา  457,600.-บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /
เอกสารถูกตอ้งตาม
เง่ือนไข และเสนอราคา
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-485/65   
ลงวนัท่ี 12 พ.ค.

2565 

22 ซ้ือยาฆ่ามด จ านวน 12 กระป๋อง   
 
 

1,380.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,380.- 
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์  ราคา 1,380.- 
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-486/65   
ลงวนัท่ี 12 พ.ค.

2565 
23 จา้งเหมาตดัตน้ตาล อบต. หลงั

ใหม่ จ านวน 5 ตน้ 
5,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
นายคณิตศร  สังขรัตน์
ราคา  5,000.-บาท 

นายคณิตศร  สังขรัตน์
ราคา  5,000.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-487/65   
ลงวนัท่ี 12 พ.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

24 จา้งเหมาท าป้ายไวนิล โครงการ 
กลุมสตรี 

353.10.- - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.ธีรศิลป ดีไซน์ แอนด์
แอค เวอร์ซ่ิง จ ากดัราคา  
353.10 บาท 

บ.ธีรศิลป ดีไซน์ แอนด์
แอค เวอร์ซ่ิง จ ากดัราคา  
353.10 บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-488/65   
ลงวนัท่ี 17 พ.ค.

2565 
25 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 

จ านวน 5 เคร่ือง 
9,951.- - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก. เอส.พี.คูลล่ิงซพั
พลาย ราคา 9,951.-บาท 

หจก. เอส.พี.คูลล่ิงซพั
พลาย ราคา 9,951.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-489/65   
ลงวนัท่ี 17 พ.ค.

2565 
26 ซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ รุ่น HP 

M177FW จ านวน 4 กล่อง 
6,206.- - เฉพาะเจาะจง 

 
หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 6,206.-บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 6,206.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-490/65   
ลงวนัท่ี 17 พ.ค.

2565 
27 ซ้ือวสัดุส านกังาน กระดาษ A4 

จ านวน 8 ลงั 
5,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ร้านวรรรวิมลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา  5,000.-
บาท 

ร้านวรรรวิมลสเตชัน่
เนอร่ี  ราคา  5,000.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-491/65   
ลงวนัท่ี 17 พ.ค.

2565 
28 ซ้ือสัญญาณไฟกระพริบพร้อม

ติดตั้ง จ านวน 10 ชุด  
98,000.- - เฉพาะเจาะจง 

 
ทีพีเค 88 เอน็เตอร์
ไพรส์  ราคา  98,000.-
บาท 

ทีพีเค 88 เอน็เตอร์
ไพรส์  ราคา  98,000.-
บาท 

เสนอราคาต ่าสุด /เอกสาร
ถูกตอ้งตามเง่ือนไข และ
เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-493/65   
ลงวนัท่ี 17 พ.ค.

2565 

29 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.2 
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
 

780.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต        
ราคา 780.-บาท 

นางวรพร  เฉลิมชวลิต        
ราคา 780.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-494/65   
ลงวนัท่ี 20 พ.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

30 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
416-63-0003 กองคลงั 

3,103.- - เฉพาะเจาะจง 
 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 3,103.-บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 3,103.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-495/65   
ลงวนัท่ี 20 พ.ค.

2565 
31 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 

ทะเบียน 82-1589 
 

174,800.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ
ราคา  174,800.-บาท 

นายยงยทุธ  ศิริครุฑ
ราคา  174,800.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-496/65   
ลงวนัท่ี 20 พ.ค.

2565 

32 เช่าสถานท่ี มสัยิดอิสลามวฒันา 
ม.6 โครงการกลุ่มสตรี 

1,000.- - เฉพาะเจาะจง 
 

มสัยิดอิสลามวฒันา              
ราคา  1,000.-บาท 

มสัยิดอิสลามวฒันา              
ราคา  1,000.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ 

CNTR-497/65   
ลงวนัท่ี 24 พ.ค.

2565 

33 เช่าเกา้อ้ี จ านวน 220 ตวั โครงการ
กลุ่มสตรี 

1,760.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายจกัรพนัธ์  ขนัธม่วง
ราคา 1,760.- บาท 

นายจกัรพนัธ์  ขนัธม่วง
ราคา 1,760.- บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ 

CNTR-498/65   
ลงวนัท่ี 24 พ.ค.

2565 

34 จา้งเก็บค่าน ้าประปา ม.3 เดือน
เมษายน 2565  

690.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นางวชัรี กิตติสุทธิกุล  
ราคา 690.-บาท 

นางวชัรี กิตติสุทธิกุล  
ราคา 690.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 

มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-499/65   
ลงวนัท่ี 24 พ.ค.

2565 
35 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา   

ม.10,11 เดือน เมษายน 2565 
 

2,505.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวินยั  แตงอ่อน
ราคา  2,505.-บาท 

นายวินยั  แตงอ่อนราคา  
2,505.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-500/65   
ลงวนัท่ี 24 พ.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

36 จา้งซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง ทะเบียน กพ 1985 

27,241.22 - เฉพาะเจาะจง 
 

บ.โตโยตา้อยธุยา จ ากดั
ราคา 27,241.22 บาท 

บ.โตโยตา้อยธุยา จ ากดั
ราคา 27,241.22 บาท 

ความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-501/65   
ลงวนัท่ี 24 พ.ค.

2565 
37 จา้งเหมารถโดยสาร จ านวน 4 คนั

ร่วมงานร าลึกพระราชด าเนินทุ่ง
มะขามหยอ่ง 

2,400.- - เฉพาะเจาะจง 
 

นายวิชยั  ลายสาคร 
ราคา 2,400.- บาท 

นายวิชยั  ลายสาคร 
ราคา 2,400.- บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-502/65   
ลงวนัท่ี 24 พ.ค.

2565 

38 จา้งเหมาท าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม โครงการกลุ่มสตรี 

19,665.- - เฉพาะเจาะจง นายเอกพงศ ์ เจริญสุข
ราคา 19,665.-บาท 

นายเอกพงศ ์ เจริญสุข
ราคา 19,665.-บาท 

เป็นผูรั้บจา้งในพ้ืนท่ีและมี
ความพร้อมท่ีจะท างานจา้ง 
และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 

CNTR-503/65   
ลงวนัท่ี 24 พ.ค.

2565 

39 จา้งเหมารถโดยสารปรับอากาศ
จ านวน 5 คนั โครงการกลุ่มสตรี 

240,000.- - เฉพาะเจาะจง บ.ธนชัชนม ์ ทราน
สปอร์ต  ราคา240,000.-
บาท 

บ.ธนชัชนม ์ ทราน
สปอร์ต  ราคา240,000.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาดและเสนอราคาไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 

CNTR-504/65   
ลงวนัท่ี 24 พ.ค.

2565 
40  ซ้ือของสมนาคุณ จ านวน 1 ชุด 

โครงการกลุ่มสตรี 
1,500.- - เฉพาะเจาะจง นางสมบูลย ์ ป่ันเทพ

ราคา 1,500.-บาท 
นางสมบูลย ์ ป่ันเทพ
ราคา 1,500.-บาท 

ความสะดวก/ ราคาตาม
ทอ้งตลาด 

CNTR-505/65   
ลงวนัท่ี 25 พ.ค.

2565 
41 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.4

เดือนพฤษภาคม 
2,370.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภรัตน์  สุทธิ

วฒันาการ  ราคา 
2,370.-บาท 

น.ส.ศุภรัตน์  สุทธิ
วฒันาการ  ราคา 
2,370.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-506/65   
ลงวนัท่ี 30 พ.ค.

2565 
42 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.6

เดือนพฤษภาคม 
5,190.- - เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม  อบรมชอบ 

ราคา 5,190.-บาท 
นายเสง่ียม  อบรมชอบ 
ราคา 5,190.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-507/65   
ลงวนัท่ี 30 พ.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

43 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.7
เดือนพฤษภาคม 

5,490.- - เฉพาะเจาะจง นางนกกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 5,490.-บาท 

นางนกกว้  ศรีสังข ์ 
ราคา 5,490.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-508/65   
ลงวนัท่ี 30 พ.ค.

2565 
44 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.8

เดือนพฤษภาคม 
3,015.- - เฉพาะเจาะจง นายเสง่ียม  อบรมชอบ

ราคา 3,015.- บาท 
นายเสง่ียม  อบรมชอบ
ราคา 3,015.- บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-509/65   
ลงวนัท่ี 30 พ.ค.

2565 
45 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา ม.9

เดือนพฤษภาคม 
3,960.- - เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย  มูฮ าหมดั

อาลี  ราคา 3,960.-บาท 
นางสมหมาย  มูฮ าหมดั
อาลี  ราคา 3,960.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-510/65   
ลงวนัท่ี 30 พ.ค.

2565 
46 จา้งเหมาเก็บค่าน ้าประปา           

ม.10,11 เดือนพฤษภาคม 
2,535.- - เฉพาะเจาะจง นายวินยั  แตงอ่อน           

ราคา 2,535.-บาท 
นายวินยั  แตงอ่อน           
ราคา 2,535.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-511/65   
ลงวนัท่ี 30 พ.ค.

2565 
47 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 

รายการ 
840.- - เฉพาะเจาะจง นางสุไลมะฮ ์ กระ

จ่างพฒัน์   ราคา 840.-
บาท 

นางสุไลมะฮ ์ กระ
จ่างพฒัน์   ราคา 840.-
บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

CNTR-512/65   
ลงวนัท่ี 30 พ.ค.

2565 
48 จา้งเหมาแรงงานประชาสัมพนัธ์ 

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นางวรรณภา  ตรีพืชน์  

ราคา 9,000.-บาท 
นางวรรณภา  ตรีพืชน์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-513/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
49 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป  กองคลงั

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล

ราคา 9,000.-บาท 
น.ส.สิริภรณ์  แจ่มนิล
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-514/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
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ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

50 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป  กองคลงั
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายน๊อต  เทพภูธร 
ราคา 9,000.-บาท 

นายน๊อต  เทพภูธร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-515/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
51 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนยั  ทวีศรี

ราคา 9,000.-บาท 
นายณัฐดนยั  ทวีศรี
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-516/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
52 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ ์ ปูเต๊ะ 

ราคา 9,000.-บาท 
นายณัฐพงษ ์ ปูเต๊ะ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-517/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
53 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  การีโรจน ์

ราคา 9,000.-บาท 
นายวิโรจน์  การีโรจน ์
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-518/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
54 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายพงปกรณ์  ไวย 

อรรถ ราคา 9,000.-บาท 
นายพงปกรณ์  ไวย 
อรรถ ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-519/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
55 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

มิถุนายน  พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอานนท ์ เสมวงศ ์

ราคา 9,000.-บาท 
นายอานนท ์ เสมวงศ ์
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-520/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
56 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ  อิหม่ามฝัด 

ราคา 9,000.-บาท 
นายอาณัติ  อิหม่ามฝัด 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-521/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 

  

 



                                                                                                                                                   -10-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

57 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน
มิถุนายน พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสันติภาพ  ขนัธ
สอน  ราคา 9,000.-บาท 

นายสันติภาพ  ขนัธ
สอน  ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-522/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
58 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายเมธี  ไกรพนัธ ์ 

ราคา 9,000.-บาท 
นายเมธี  ไกรพนัธ์  
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-523/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
59 จา้งเหมาแรงงานทัว่ไป เดือน

มิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมานิตย ์ สุขเกษม 

ราคา 9,000.-บาท 
นายมานิตย ์ สุขเกษม 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-524/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
60 จา้งเหมาขบัรถยนตส่์วนกลาง 

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอนนัท ์ วงันอ้ย   

ราคา 9,000.-บาท 
นายอนนัท ์ วงันอ้ย   
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-525/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
61 จา้งเหมาซ่อมน ้าประปา        

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  เกศาสาตร์ 

ราคา 9,000.-บาท 
นายสุชาติ  เกศาสาตร์ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-526/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
62 จา้งเหมาซ่อมน ้าประปา        

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมดั  ธาระภาพ 

ราคา 9,000.-บาท 
นายมูฮ าหมดั  ธาระภาพ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-527/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
63 จา้งเหมาซ่อมไฟฟ้า 

 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายจรูญ  เมาะซงั 

ราคา 9,000.-บาท 
นายจรูญ  เมาะซงั 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-528/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 

  

 



                                                                                                                                                   -11-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

64 จา้งเหมาซ่อมไฟฟ้า 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายปิยะ  เขม็มณี 
ราคา 9,000.-บาท 

นายปิยะ  เขม็มณี 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-529/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
65 จา้งเหมาตดัหญา้ 

 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมาโนษน์  ธงชยั 

ราคา 9,000.-บาท 
นายมาโนษน์  ธงชยั 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-530/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
66 จา้งเหมาตดัหญา้ 

 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสุพล  ขาวเนตร 

ราคา 9,000.-บาท 
นายสุพล  ขาวเนตร 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-531/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
67 จา้งเหมาตดัหญา้ 

 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เพง็ศรีโครต 

ราคา 9,000.-บาท 
นายอ าพล  เพง็ศรีโครต 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-532/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
68 จา้งเหมาคนงานเก็บขยะ 

 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายซาฟาอี  ขนัธมะ 

ราคา 9,000.-บาท 
นายซาฟาอี  ขนัธมะ 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-533/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
69 จา้งเหมาคนงานเก็บขยะ 

 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายมุสมาน  ขนัธสอน 

ราคา 9,000.-บาท 
นายมุสมาน  ขนัธสอน 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-534/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
70 จา้งเหมาคนงานเก็บขยะ 

 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายอาลี  นาชะวี 

ราคา 9,000.-บาท 
นายอาลี  นาชะวี 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-535/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 

  

 



                                                                                                                                                   -12-                                                                                                แบบ  สขร. 1 

ล าดับที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เคยเสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

71 จา้งเหมาคนงานขบัรถเก็บขยะ 
 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 

9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ  บุญรักษ ์
ราคา 9,000.-บาท 

นายสมบุญ  บุญรักษ ์
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-536/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
72 จา้งเหมาคนงานขบัรถเก็บขยะ 

 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 
9,000.- - เฉพาะเจาะจง นายรัฐกร  เดชรอด 

ราคา 9,000.-บาท 
นายรัฐกร  เดชรอด 
ราคา 9,000.-บาท 

เป็นราคาท่ีเคยจดัจา้ง 
ในระยะ 2 ปี งบประ 
มาณ ท่ีผา่นมา 

CNTR-537/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 
73 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

416-63-0004   กองคลงั 
3,103.- - เฉพาะเจาะจง หจก. สไมล ์ไอที 

เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 3,103.-บาท 

หจก. สไมล ์ไอที 
เซอร์วิส แอนด ์ซพั
พลาย ราคา 3,103.-บาท 

มีความสะดวก/ ราคา
ตามทอ้งตลาด 

 

CNTR-538/65   
ลงวนัท่ี 31 พ.ค.

2565 

  

 


